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 :גורם אחראי

 ראש חטיבת הביטחון
   

  פקודת נציבותפקודת נציבות

  כללים ביחס לאסירים ביטחוניים

בפקודה זו הוא אסיר ביטחוני שפוט או עצור כפי הגדרתו " אסיר"  .א  .1

 ".הגדרת אסיר ביטחוני "04.05.00בפקודת הנציבות 

 כללי 

 בגין עבירות נגד ביטחון המדינה קיים בדרך עצורים/באסירים השפוטים  .ב

ל ולסיכון הסדר כלל פוטנציאל ממשי לסיכון ביטחון המדינה בכל

או ,וזאת לאור סוג העבירה שביצעו, והמשמעת בבתי הסוהר בפרט

מניעיהם ומעורבותם בפעולות נגד ביטחון ,  עברם,םישבביצועה הם חשוד

  . המדינה

רובם של אסירים אלה אף קשורים לארגוני טרור וקשר זה טומן בחובו   

. ן המדינהסכנות מיוחדות הן לסדר ולמשמעת בבית הסוהר והן לביטחו

הסיכון הביטחוני הצפוי מהאסירים הביטחוניים מחייב כליאתם בנפרד 

מאסירים פליליים והטלת מגבלות מיוחדות עליהם בכל הנוגע לקשר עם 

שיחות טלפון , ביקורים, ובכלל זה בנושאים של חופשות, החוץ

   .והתייחדות

  

ן עבירות נגד בגיעצורים /הוראות פקודה זו לגבי אסירים השפוטים .     ג

  .ביטחון המדינה גוברות על כל פקודת נציבות העומדת בסתירה לה

  

בנושאים שאינם מוסדרים במפורש בפקודה זו ובהעדר הוראות מיוחדות   . ד

יחולו ההסדרים שנקבעו לגבי כלל , אחרות לגבי האסירים הביטחוניים

   .האסירים

  

 מטרה   .ירים הביטחוניים ותנאי מאסרםלפרט את כללי הביטחון הייחודיים של האס.    2

,  כל ארגון שהוכרז כארגון טרוריסטי לפי פקודת מניעת טרור–" ארגון עוין".     3

שעת ( או שהוכרז כהתאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה 1948 –ח "תש

  .ל" או שהוצא כנגדו צו החרמה לפי התקנות הנ1945) חירום

   ש ובמקרה של "עוינים מצויה בידי היועמרשימה מעודכנת של הארגונים ה  

  .ספק יש להיוועץ בו       

  הגדרה 
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הן בבית הסוהר שעיקר , באגפים נפרדים  יוחזקו אסירים אלו .   א    .4

והן באגף ")  בטחוני-בית סוהר: " להלן ( אוכלוסייתו אסירים ביטחוניים 

  . פלילייםאו באגפים  נפרדים בבית סוהר שעיקר אוכלוסייתו אסירים

  ,בתי סוהר בהם מצויים אגף או אגפים נפרדים לאסירים ביטחוניים

ייחשבו כבתי סוהר המשמשים להחזקת אסירים , כמפורט לעיל

טחוניים ועל בתי י החלות על אסירים בביטחוניים ויחולו עליהם ההוראות

  .טחונייםיסוהר ב

אחזקתם של  

עצורים /אסירים

טחוניים יב

 באגפים נפרדים

 עצור ביטחוני/ לאשר כליאתו של אסירניתן   'קטן א עיףעל אף האמור בס   .ב

להימנע מלהטיל עליו מגבלות  שלא בנפרד מאסירים פליליים וכן ניתן 

אם נתקיימו לגביו שני התנאים , באופן מלא או חלקי' ב.1כמפורט בסעיף 

 :הבאים

  

ן עוין עובר מדובר באסיר שלא היה חבר בארגון עוין ולא סייע לארגו  )1

לביצוע העבירה או באסיר שהיה חבר בארגון עוין או סייע לארגון 

ריצה שליש מתקופת מאסרו או עשר , עוין עובר לביצוע העבירה

, כי ניתק כל מגע, כ קבע לגביו"ושב, שנים לפי המוקדם שביניהם

 .עם ארגון כאמור ועם חברי ארגון כאמור, ישיר או עקיף

  

כ כי לא נשקפת כתוצאה מכליאתו שלא בנפרד "שבניתנה חוות דעת   )2

  .סכנה לפגיעה בביטחון המדינה, ומאי הטלת מגבלות מיוחדות עליו

חוות הדעת כאמור לא תינתן אלא לגבי מי שנתקיים לגביו כל   
 .לעיל) 1 עיף קטן האמור בס

  

 מחייבות נקיטה בהליכים משמעתיים ת הסוהר ביהפרות הסדר והמשמעת ב  .5

  ."דין משמעתי לאסירים "04.13.00צ " כמפורט בפקנ מנהלייםוצעדים

 משטר ומשמעת 

והעברת הנחיות בבית הסוהר לצורך טיפול בבעיות שוטפות של האסירים   .א  .6

ייבחר מבין האסירים דובר , והוראותיה לאסיריםבית הסוהר הנהלת 

 .ובנוסף ייבחר דובר לכל אגף "דובר מרכזי" :אחד לבית הסוהר להלן

 .בית הסוהרבחירת הדוברים טעונה אישור מפקד 

 דוברים 

י מפקד בית הסוהר בין כדובר אגפי או כדובר "אסיר שנבחר ואושר ע  .ב  

ישמש דובר לצורך ביטוי בעיות האסירים בנושא תנאי מחייתם , מרכזי

 .  בלבדית הסוהרבושיגרת חייהם ב

  

 יהיו מעורבים באופן יודגש למען הסר ספק כי האסירים ודובריהם לא  .ג  

סדר , ת הסוהרביניהול , כלשהו בתהליכי קבלת החלטות בנושאי ביטחון

 .שיבוצי אסירים ותעסוקה באגף, יום
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מפקדי בתי הסוהר רשאים להיפגש באופן שוטף ולפי קביעתם עם   .ד  

 .הדוברים לצורך הבהרת הנחיותיהם וטיפול בבעיות האסירים

  

ידו או מן הכללים החלים על האסירים יוחלף דובר אשר יחרוג מתפק  .ה  

 .בהוראת מפקד בית הסוהר

  

יודגש כי אין להעניק לדובר אגפי או לדובר המרכזי כל הטבות ייחודיות   .ו  

 .בגין היותו דובר

  

כדי לאפשר לדובר המרכזי לבצע את תפקידו כלפי האסירים וכלפי   .ז  

גפים השונים כאשר לבקר בא, יורשה הדובר המרכזי בלבד, ההנהלה

 :וזאת בכפוף לאמור להלן, י מפקד בית הסוהר"תדירות תנועתו תקבע ע

  

   .י סוהר האגף"נוכחותו באגף תפוקח ע  )1

   .הגעתו לאגפים תהיה בליווי  )2

   .דבר ביקור הדובר המרכזי באגף יירשם ביומן האגף  )3

  , לייםאגף לאסירים פלי: הדובר לא יורשה לבקר באגפים אלה  )4

 .אגף חקירות, אגף הפרדות, אגף טעוני הגנה

  

 תאי אסירים  .אסיר אינו רשאי לשנות מקום מגוריו מן התא אליו שובץ  .א  .7

אין לאפשר לאסירים לתלות וילונות על חלונות התאים או סביב המיטות   .ב  

לרבות תמונות על גבי קירות התאים , ואין לאפשר להם לתלות חפצים

 .לק מהמעטפת החיצונית של מבנה בית הסוהרהמהווים ח

  

יסופקו לאסירים אמצעי הניקוי בכמות הדרושה לצורך שמירת הניקיון   .ג  

 .בתאים ובאגפים

  

בהעדר חלונות בתאים תותקן מערכת . תאי האסירים יהיו מאווררים  .ד  

 .אוורור מתאימה

  

ומשלוח הצילומים ) דפולרואי(סטילס / ניתן לאשר צילום האסיר בוידיאו .           8

צילום אסירים בין כותלי  "04.36.01צ "למשפחתו בהתאם להוראות פקנ

 ".בית הסוהר

  צילום לצורכי 

 האסירים

  לקבל, ל שאינם מקבלים ביקורי משפחה"יותר לאסירים תושבי חו   )1     .א  .9

 . פריסת שלום–אחת לשנה קלטת וידיאו                     

 

     קצין המודיעין ביחידה יבדוק ויבחן הקלטת לפני הקרנתה  )2

       במידה ונמצא כי הקלטת אינה מתאימה להקרנה כגון העברת .לאסיר       

 .ן לצלב האדום"י הקמ"תוחזר הקלטת ע,מסרים לאסיר       

 

לטת קבלת ק

  וידיאו
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      הקרנת הקלטת תהיה באמצעות המערכת המרכזית של בית הסוהר  )3

  כאשר מקום ההקרנה , או תוקרן בפני האסיר באופן פרטני לבקשתו       

     משך , ההקרנה תתבצע מחוץ לאגף.   בית הסוהרידי מפקד-יקבע על       

   דקות ובגמר ההקרנה תופקד הקלטת10ההקרנה לא יעלה   על        

 .בפיקדון האסיר       

  

    בה מוקלט אירוע ,  קלטת וידיאו,יותר לכל אסיר לקבל אחת לשנה  )   1 .ב   

  .משפחתי של אותו אסיר               

  .לעיל יחולו על האמור בסעיף זה) 3(-ו) 2(א .9 הוראות סעיפים   )2      

    לעיל אינו חל לגבי אסירים בבתי סוהר ) 1. (ב.9האמור בסעיף  )  3      

  נת הקלטת לאגפיםאלא אם קיימת אפשרות לנתב הקר, מעורבים            

  .הביטחוניים בלבד            

  

קבלת אסיר לבית   . במאסר ללא אסמכתא חוקית תקפהעצור/לא יתקבל ולא יוחזק אסיר  .א  .10

 הסוהר

 -03.06.00צ "חיפוש על אסיר המתקבל לבית הסוהר יהיה בהתאם לפקנ  .ב  

ו העירום בחינה חזותית של גופ,  ככלל" .עריכת חיפושים על אדם וברכב"

  .של האסיר תיערך כאשר האסיר נשאר עם תחתונים בלבד

במקרה שמתעורר חשד סביר כי האסיר מחביא בכליו או בבגדיו חפץ     

אסור שעלול לפגוע בביטחון המדינה או בביטחון בית הסוהר והחפץ לא 

 ובהעדרו קצין מדרגת ת הסוהרבירשאי מפקד , התגלה בחיפוש על גופו

 . די להורות על עריכת חיפוש עירום באופן פרטניכ מהמגזר הייעו/ר

  

פי הכללים -לכל אסיר המתקבל לבית הסוהר תיערך בדיקה רפואית על  .ג  

 .שנקבעו לכך בפקודות הנציבות

  

משך שהיית אסיר בתא המתנה לצורך מיונו לאגף ולתא המתאימים לא   .ד  

 . שעות48יעלה ככלל על 

  

 יחידהן ה"ית הסוהר ייעשה לאחר שקמשיבוץ האסירים לאגף ולתא בב  .ה

בית  יחווה דעתו ובאשור מפקד יחידתי מ"אג.ק. יראיין את  האסירים

  .הסוהר או סגנו ישובץ לאגף ולתא
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 – 04.55.01צ "אסירים  יורשו לקיים את מצוות דתם בהתאם לפקנ  .א  .11

צ " ופקנ" זכויות בנושאי דת לאסירים שאינם בני הדת היהודית"

" פעולות דת ומסגרות שיקום דתי לאסירים יהודים "– 04.55.00

 .במגבלות הביטחוניות הקיימות בבית הסוהר

 דת 

אסירים יורשו לציין את חגי דתם בלבד ובכלל זה את אירועי חודש   .ב

ידי מפקדת בית -בהתאם להנחיות הביטחוניות אשר ייקבעו על, הרמאדאן

  .עלי משמעות דתית מובהקתאין לציין ימי אזכור אשר אינם ב. הסוהר

 

  

   :תפילה קבוצתית ודרשה דתית  .ג  

או התפילה /לא יורשו להיכנס לחצר האגף בעת נשיאת הדרשה ו  )1

 .אסירים מאגפים אחרים שאינם מורשים לטייל במשותף בשגרה

  

   .מפקד בית הסוהר ימנה  סוהר דובר ערבית אשר יאזין לדרשה  )2

ולשלוח עד שני מכתבים  מכתבים וגלויות  ללא הגבלה אסיר רשאי לקבל   .א  .12

מכתבי  "– 04.43.00צ "ל בכפוף לאמור בפקנוהכ, וארבע גלויות בחודש

 –ב "תשל) נוסח חדש(ובפקודת בתי הסוהר "  משלוח וקבלה–אסירים 

1971. 

 מכתבים 

הסמכות לפתוח ולבדוק כל מכתב של אסיר או מכתב בית הסוהר למפקד   .ב  

צ "אסיר ואשר נראה לו חשוד מטעם כלשהו כמפורט בפקנהמיועד ל

 ". משלוח וקבלה –מכתבי אסירים  " – 04.43.00

  

'     פרק ו–" חופשות אסירים "- 04.40.00צ "בנושא זה חלות הוראות פקנ  .13

  .2סעיף 

 חופשות 

לפקודת בתי הסוהר '  א62לעניין עתירות אסירים יחולו הוראות סעיף   .א  .14

  , לתקנות בתי הסוהר'  ב.24 וסעיף - 1971ב "תשל)  חדשנוסח(

 ".עתירות אסירים "- 04.31.00צ " והוראת פקנ- 1978ח  "תשל

תלונות ועתירות  

 אסירים

  לתקנות בתי הסוהר '  א24לעניין תלונות אסירים יחולו הוראות סעיף   .ב  

  ".תלונות אסירים "- 04.37.00צ "והוראת  פקנ

  

ידי ועדת -ל העברת אסירים בין בתי הסוהר במחוז תתקבל עלהחלטה ע  .א  .15

החלטה על העברת אסירים בין בתי הסוהר במחוזות . העברות מחוזית

ידי -ידי ועדת העברות ארצית ובמקרים דחופים על-שונים תתקבל על

  .ח האסיר" או רמחטיבת הכליאהראש 

 ".העברת כלואים "- 6.11 האסיר ' מחראה נוהל    

ירים העברת אס 

 בין בתי הסוהר
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תינתן הודעה מוקדמת לאסיר על העברתו הצפויה לפחות בערב , ככלל  .ב  

לא תינתן הודעה במקרים בהם צרכי הביטחון . הקודם ליום ההעברה

 .מחייבים זאת

  

  .מפקד בית הסוהר יראיין אסירים לפי בקשתם וכן ביוזמתו  .א  .16

נים ממפקדת בית הסוהר ידי קצי-בנוסף על כך ירואיינו אסירים על    

 .בהתאם לצרכים וקביעת מפקד בית הסוהר

 ראיונות אסירים 

   .הראיון יתקיים ללא נוכחות אסירים אחרים  .ב  

   .הראיון יתקיים במשרדי בית הסוהר  .ג  

למעט בעת , במידת האפשר יהיה נוכח בראיון אדם נוסף שאינו אסיר  .ד  

לפי קביעת מפקד , חריגים אחריםידי קצין מודיעין ובמקרים -ראיון על

 .בית הסוהר

  

)                 פ"לרבות שטחי רש(ע "ש או אזח" כניסתו של מבקר שהינו תושב איו   )1    .א  .17

  . ל לעניין ביקור אותו אסיר בבית הסוהר"מותנית בהצגת אישור מצה                      

                          לא תחול על מבקר שהוא תושב הוראת פיסקה זו , למניעת ספק      

  .לרבות מזרח ירושלים, ישראל                     

  ביקורים 

  

      אסיר שהוא תושב זר רשאי להגיש בקשה בכתב לאישור ביקור  )2

       הבקשה תישלח . בבקשה יצוינו פרטי המשפחה .משפחה מאמצת      

   , י נהלי המודיעין"עפ,ן היחידה שיעבירה "לקמ האגף נהלבאמצעות מ      

  .  ולבדיקת גורמי הביטחון מודיעיןראש חטיבת ל      

   

  .אסירים יורשו לקבל ביקורי משפחה מדרגת קירבה ראשונה)   3

                    , ילדים, בת זוג/בן, הורים: קירבה ראשונה לעניין סעיף זה      

  .וסבתאסבא ,אחיות /      אחים

   

  -סמכויות אכיפה ( לתקנות סדר הדין הפלילי 12תקנה  : עצורים  .ב  

קובעת את זכותו של עצור , 1997 -ז"תשנ) תנאי החזקה במעצר) (מעצרים

 . דקות30לקבל מבקרים אחת לשבוע לפרק זמן של 

  

מפקד מקום המעצר רשאי לאסור כניסת אדם למקום המעצר או   )1

ו יסוד סביר לחשש שביקורו של האדם להפסיק ביקור אם יש ל

יגרום לפגיעה בביטחון המדינה או ביטחון הציבור או בסדר הטוב 

 .של מקום המעצר
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סמכויות (לתקנות סדר הדין הפלילי ) ט (12 -) ה (12בהתאם לתקנות   )2

רשאי הנציב או סגנו לפי , )תנאי החזקה במעצר) ( מעצרים-אכיפה

קורים אצל עצור לתקופה שלא תעלה על להורות על מניעת בי, עניין

אם יש לו יסוד סביר לחשד כי העצור עלול לנצל , חודש ימים

הביקורים לשם פעילות שמטרתה פגיעה בביטחון המדינה או 

ניתן להאריך תקופה זו לתקופות נוספות של חודש . בביטחון הציבור

ה נמסר,  ימים לפחות לפני מתן הוראה חוזרת10 -בכל פעם ובלבד ש

. לעצור הודעה בכתב על הכוונה להורות על הארכת תקופת המניעה

  .עותק ההודעה ישלח לסנגוריה הציבורית

  .        הארכת המניעה מסורה לסמכותם הבלעדית של הנציב או סגנו

טעונה אישור ,  ימים90        מניעת ביקורים לתקופה רצופה העולה על 

 .השר לביטחון פנים

  

 או להפסיק ת הסוהרביסוהר רשאי לאסור כניסת אדם למפקד בית ה  .ג  

, שאותו אדם, אם יש לו יסוד סביר לחשד, ביקור או פגישה עם אסיר

בביטחון , יעביר מידע בין עבריינים או יגרום לפגיעה בביטחון המדינה

 .הסדר הטוב והמשמעת, בית הסוהר

  

 לסגנו למנוע לתקנות בתי הסוהר מקנה סמכות לנציב או) ג (30תקנה   .ד  

ביקורים אצל אסיר לגביו קיים יסוד סביר לחשוד כי האסיר עלול לנצל 

תקופה זו ניתנת . ביקורים לשם פעילות שמטרתה פגיעה בביטחון המדינה

 . חודשים בכל פעם3להארכה לתקופות נוספות של 

  

צ "תדירות הביקורים תהיה אחת לשבועיים לפי הכללים שנקבעו בפקנ  .ה  

טובת הנאה זו ניתנת לשלילה " . סדרי ביקור אצל אסירים "- 04.42.00

 .אם תפקודם של האסירים הוא שלילי

  

מפקד בית הסוהר רשאי לאשר ביקורי משפחות אצל אסירים לקראת   .ו  

 .בנוסף למכסת הביקורים הרגילה, חגים

  

ביקור נוסף , מפקד בית הסוהר רשאי לאשר לאסיר עובד המתפקד היטב  .ז  

 .לחודשאחת 
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  . לפקודת בתי הסוהר קובע כי יירשם שמו ומענו של כל מבקר50סעיף   .ח  

לפקודת בתי הסוהר מסמיך סוהר לערוך חיפוש על גוף '  י95סעיף 

הסעיף אף מאפשר בחינה חזותית על גופו העירום באם יש . המבקר

יסוד סביר ) או כלאי ומעלה מיחידת דרור( כ ומעלה /לקצין בדרגת ר

  שהמבקר נושא על גופו סמים או נשק או ראיה אחרת  לעבירה לחשוד

סרב המבקר . ית הסוהרבהעלולה לפגוע בביטחון המדינה  או בביטחון 

דיווח יימסר על כך . ת הסוהרבי ניתן למנוע כניסתו ל-לאפשר  החיפוש 

  .ש"ליועמ

  יש להקפיד שחיפוש על מבקר ייעשה בידי סוהר שלא בנוכחות אסירים 

  ). לתקנות בתי הסוהר31תקנה ( על מבקרת ייעשה בידי סוהרת וחיפוש

תיעשה רק בהסכמת , בחינה חזותית של גופו , כאשר המבקר הוא קטין

  .שהינו בן משפחה מדרגה ראשונה, מלווה מבוגר עימו הגיע הקטין

ניתן להסתפק באישור בכתב של בן , בהעדר מלוה מדרגה ראשונה 

 .יפושמשפחה מדרגה ראשונה לעריכת ח

  

 לאשר כניסתו לביקור של בן משפחה ך מוסמת הסוהרהבימפקד   )1.    ט

 .מקרבה ראשונה גם אם הנו אסיר לשעבר

  

   .התשובה לבקשה תינתן תוך פרק זמן של שבועיים  )2

סדרי  "- 04.42.00צ "הטיפול בפנייה ייעשה בהתאם לאמור בפקנ  )3

 ".ביקור אצל אסירים

  

על שנה ביקור של אסיר לשעבר בן משפחה מדרגת ההחלטה למנוע מ  )4

 . בסמכות סגן נציב-קירבה ראשונה אצל אסיר 
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מונעת באופן מוחלט כל  הביקורים יתקיימו כאשר מחיצה שקופה   )1  .י

.                                                מבקרוה חפצים בין האסיר אפשרות העברת 

  לאשר ת הסוהר הבירשאי מפקד , לעיל) 1רות האמור בסעיף קטן למ)    2              
  

  :ללא  מחיצה במקרים הבאיםביקור                      

 

  ביקור של בן משפחה מדרגה ראשונה בעקבות מות בן משפחה )                      א  

  ת או חתונה של                            אחר מדרגה ראשונה או על רקע של מחלה סופני

                              בן משפחה מדרגה ראשונה ובלבד שטרם חלפה שנה מקרות 

  .רועי                            הא

  .לפקודה זו) 2.'ב.4-ו) 1.'ב.4ביקור לאסיר העומד בתנאי סעיפים )                         ב

   אוקירבה ראשונה מדינת חוץ ומצוי בדרגת המבקר הוא תושב)                          ג

  :שנייה לעניין סעיף זהקירבה .עד פעמיים בשנה,  לאסירשנייה                             

  . דודהבת/בן, דודבת/בן,אחיינית,אחיין,דודה,                              דוד

                                                                           .מטעמים מיוחדים אחרים שיירשמו)                         ד

  טחונית או יבהיעדר מניעה ב, לעיל) 1  למרות האמור בסעיף קטן  )3              
     
   8יש לאפשר לאסיר מגע פיזי עם ילדיו שגילם אינו עולה על , אחרת                    
  

  . הדקות האחרונות של הביקור10במהלך שנים                     

   לא תיפחת מאחת קטן זה -על פי סעיףתדירות הביקור הפתוח                     

  , בסמכות מפקד בית הסוהר  לאשר תדירות גבוהה יותר . לחודשיים                    

  . פי שיקול דעתו     על                

                    

 

  

עריכת  "– 03.06.00צ "חיפוש על מבקרים ייעשה בהתאם להוראת פקנ  .יא  

 ".חיפושים על אדם וברכב

  

צ "ומספר המבקרים יהיה כקבוע בפקנ,  דקות45משך הביקור הוא   .יב  

 .7סעיף  -" סדרי ביקור אצל אסירים "  – 04.42.00

  

צ "י כללי פקנביקור בין אסירים קרובי משפחה מדרגה ראשונה ייערך לפ  .יג  

 .16סעיף  -" סדרי ביקור אצל אסירים  "  – 04.42.00

  

במקרה של התפרעות המבקרים או בהתרחש אירוע חריג חמור במהלך   .יד  

, מוסמך מפקד בית הסוהר בהתחשב בנסיבות האירוע וחומרתו, הביקור

  .להורות על הפסקת הביקורים לגבי כל המבקרים באותה עת

 .מפקד המחוזדווח על כך יימסר ל
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 - 03.13.00צ "פי הכללים המפורטים בפקנ-ביקור חבר כנסת יתבצע על  .טו  

 ."ית הסוהר בביקור אישי  של חבר כנסת ב"

  

              30 משפחת האסיר רשאית למסור לאחראי הביקורים עבור האסיר עד   .טז  

  .קופסאות סיגריות אשר ירכשו באמצעות אחראי מרכז מכר

  .  הסיגריות יבדקו לפני מסירתן לאסיר        

 .                העישון בחדרי הביקורים אסור

  

  מפקד בית הסוהר רשאי לאשר לאסיר להוציא לבני המשפחה בימי .   יז

 .        הביקורים דברי מתיקה ובקבוק שתייה וזאת לאחר בדיקה ביטחונית

  

עת החדרת חפצים אסורים בתום הביקור ייערך לאסירים חיפוש למני  .יח  

עריכת חיפושים על " _  03.06.00צ "בהתאם לכללים המפורטים בפקנ

  .דלעיל' ב. 8ועל פי סעיף " אדם וברכב 

יבוצע באישור ,  חיפוש בעירום על מספר רב של אסירים ברמה אגפית    

 .מפקד המחוז

  

   ביקור אנשי דת  .יט  

אסיר רשאי לקבל באישור , לתקנות בתי הסוהר) א (46פי תקנה -על  )1

 .ביקורים של איש דת מוסמך, הנציב

  

אם , רשאי הנציב לאסור ביקור איש דת מוסמך) ב (46פי תקנה -על  )2

שאותו איש דת  יעביר מידע בין עבריינים או , יש לו יסוד סביר לחשד

הסדר הטוב , ת הסוהרבייגרום לפגיעה בביטחון המדינה או בביטחון 

 .והמשמעת

  

  וקונסילריםביקור דיפלומטים   .כ  

ביקור נציגים דיפלומטיים  " -03.11.00צ "הביקור יבוצע לפי הוראות פקנ    

 ".וקונסולריים בבית הסוהר

  

   ביקור נציגי ארגון הצלב האדום  .כא  

 ביקור  "– 03.12.00צ "ביקורי נציגי הצלב האדום יבוצעו לפי הוראות פקנ    

 . ביטחון בנושאחטיבתונוהל " הצלב האדום הבינלאומי בבתי הסוהר 

  

   ביקור עורכי דין  .כב  

)  מעצרים–סמכויות אכיפה ( לחוק סדר הדין הפלילי 34פי סעיף -על  )1

האחראי על . ד ולהיוועץ בו"עצור זכאי להיפגש עם עו, 1996 - ו"תשנ

וזאת , אפשריחייב לאפשר הפגישה בהקדם ה, מקום המעצר

אולם באופן , ביחידות ובתנאים המבטיחים את סודיות השיחה

 .המאפשר פיקוח על תנועותיו והתנהגותו של העצור
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הרי שזכות עצורים ביטחוניים לפגישה עם , בניגוד לעצורים אחרים  )2

ובלבד שבאה ,  ימים מיום מעצרם10עורך דינם ניתנת לדחייה של עד 

בהתאם ,  החקירה והרשות המאשרתעל כך החלטת הממונה על

)  מעצרים–סמכויות אכיפה ( לחוק סדר הדין הפלילי 35לסעיף 

   .1996 -ו "תשנ

  

: 04.34.00צ "ביקורי עורכי דין אצל אסירים יבוצעו לפי כללי פקנ  )3

בכפוף , " שירות מקצועי לאסירים ועצורים על ידי עורכי דיןןמת"

י מחיצה ובמקרים חריגים הביקורים יערכו מאחור: לאמור להלן

בהתאם לאישור מפקד בית הסוהר יתאפשר הביקור שלא מאחורי 

כמו כן עורך הדין יורשה להכניס אך ורק מסמכים וכלי . מחיצה

 .כתיבה

  

עורך דין רשאי להיפגש עם אסיר המיוצג על ידו בכל יום בשעות   )4

 .העבודה הרגילות פרט לשבתות וחגים

  

ד תקף והאם יש "ד יש רישיון עו"יקה אם לעויש להקפיד על בד  )5

 .ד ייפוי כוח שניתן לו מהאסיר אותו הוא בא לבקר"לעו

  

. ד יורשה לבקר את האסיר רק לצורך טיפול בענייניו המשפטיים"עו  )6

יופסק מייד הביקור , במקרה שהביקור מנוצל לנושאים אחרים

 .הדיןש אשר ישקול הגשת תלונה ללשכת עורכי "וידווח ליועמ

  

מתן שירות  "– 04.34.00צ "ד בהתאם לכללי פקנ"ייערך חיפוש על עו  )7

  ".מקצועי לאסירים ועצורים על ידי עורכי דין

  

אם עורך דין המבקש להיכנס לבית הסוהר בישראל הנו אסיר   )8

מתן שירות "– 04.34.00צ  "יש לנהוג לגביו לפי כללי פקנ, לשעבר

  ".ל ידי עורכי דיןמקצועי לאסירים ועצורים ע

  

    :הודעה על ביטול ביקור  .כג  

מפקדת בית הסוהר תשקול באם להודיע למשפחת האסיר על ביטול     

 ).וכדומהנסיעה , ענישה(ביקור מכל סיבה שהיא 

  

למעט אסירים , האסירים לא יהיו זכאים להתייחדות  בין כתלי בית הסוהר.    18

 .פקודה זול) 2 ('ב. 4 -ו) 1(' ב.4העומדים בתנאי סעיף 

 התייחדות 

  וזאת למעט אסירים העומדים, לא יתאפשר קשר טלפוני לאסירים,  ככלל  .א . 19

.                                                             לפקודה זו )2('  ב4 –ו ) 1 ('ב 4               בתנאי סעיף 

 קשר טלפוני 
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שאינו עומד בתנאי ,  רשאי לאשר שיחת טלפון לאסירמפקד בית הסוהר  .ב  

: רק במקרים ההומניטאריים הבאים, פקודה זול. 2(' ב. 4-ו) 1('ב.4סעיף 

מחלה סופנית של קרוב משפחה , פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה

 .חתונה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה, מדרגה ראשונה

  

קים שיירשמו שיחת טלפון לאסיר גם מפקד המחוז רשאי לאשר מנימו  .       ג

 .וזאת על פי בקשת האסיר, במקרים הומניטאריים חריגים אחרים

  

אישורים כמפורט לעיל מותנים בבירור ואימות מרכיבי הזכאות בגינם   .ד  

 .מבוקשת שיחת הטלפון

  

תועבר לקבלת חוות ) ' ו ג' לפי סעיפים ב(הבקשה לאישור קשר טלפוני   .ה  

אלא אם כן ,  שעות24הביטחון ויש להמתין לתשובתם במשך דעת גורמי 

  .קיימת בקשה מצד גורמי הביטחון להארכת זמן ההמתנה לתשובתם

יחשב הדבר כהסכמה מצידם ועל  ,לא התקבלה תשובה מגורמי הביטחון

 . לשקול את הבקשה לפי הנתונים העומדים בפניות הסוהר בימפקד 

  

לקרוב משפחה מדרגה ראשונה , פעמית-חדהאישור הנו לשיחה טלפונית   .ו  

 . בלבד

  

השיחה . יש ליידע מראש את האסיר ובני משפחתו כי השיחה מוקלטת  .ז  

 10ותימשך עד , תיערך בנוכחות סוהר דובר שפת האסיר על גבי רמקול

 .החיוג  ייעשה על ידי הסוהר. דקות

  

לו חשד כי יש לסוהר סמכות להפסיק השיחה בכל עת במידה ויתעורר אצ  .ח  

 .בה כדי לפגוע בביטחון המדינה

  

  .ן"מקו ישיר במשרד הקמ) גוביינה(השיחה על חשבון מקבל השיחה   .ט  

 .ב"קשותח "כל שיחה תתועד והאישור יועבר לרמ

  

, ל שאינם מקבלים ביקורי משפחה מדרגה ראשונה"לאסירים תושבי חו  .י  

לאישור גורמי הביטחון ניתן לאפשר קיום שיחת טלפון אחת לשנה כפוף 

, כמו כן.     ה לעיל ובכפוף להתנהגות חיובית17כאמור בהוראות סעיף 

, במידה ואסירים כאמור אינם מקבלים ביקורי משפחה מדרגה ראשונה

 . יא להלן17יחולו עליהם הוראות סעיף , למעלה משנתיים ברציפות

  

אשר אינו עומד , אסירמפקד בית הסוהר רשאי לאשר שיחת טלפון ל.          יא

במידה ולא קיבל ביקורים באופן רציף  , )2(' ב.4 -ו) 1(' ב.4 בתנאי סעיף

וזאת בתדירות שלא תעלה , למעלה משנתיים הגם שאינו מנוע ביקורים

כפוף להתנהגות תקינה בבית הסוהר ובהעדר מידע , על  אחת לחודשיים

   .ר גורמי הביטחוןל בכפוף לאישווהכ, ע"על מעורבות האסיר בהכוונת פח
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תחת סעיף טובות " צוהר"מתן אישור לשיחת טלפון יוקלד במערכת   .יב  

 .הנאה

  

יהיו , בנוסף לכך. ס"ידי שב-אסירים יקבלו את המזון שיסופק להם על  .א  .20

לרכוש , רשאים האסירים במסגרת טובת הנאה המותנית באופן תפקודם

 .פריטי מזון במרכז מכר

 מזון 

   . למנוע מזון מאסירים כאמצעי ענישהאין  .ב  

ג בשר " ק3עד  : לכל אסיר תותר רכישה חודשית של הפריטים הבאים  .ג

 200,   ליטר שמן1,  ג קפה" ק1, ג ירקות ופירות" ק3,  דגים/  עופות/ אדום

  .מרמייה' גר

בחודשים בהם חלים החגים עיד אל פיטר , לעיל' למרות האמור בסעיף  ג  .ד

ג פירות " ק4רשאי מפקד המחוז לאשר רכישת עד , אדחה עיד אל -ו

 .וירקות במקום הכמות המצוינת לעיל

  

   .אין לקבל מזון מארגוני צדקה  . ה  

   .אין לקבל דברי מזון כלשהם מבני משפחה או מבקרים  . ו  

   .בחג הפסח לא יסופק לחם לאסירים בבתי הסוהר.            ז

הם יקבלו בארוחה הבאה את פריטי , ו ארוחהאם האסירים לא אכל  .ח  

 .למעט פריטי מזון שאינם ראויים כבר לאכילה, המזון שלא אכלו

  

שביתת  "- 04.16.00צ "במקרה של שביתת רעב יש לפעול לפי כללי פקנ  .ט  

 ".רעב של אסירים

  

   :החלפת מזון  .י  

טה שחי(לאסירים ביטחוניים אשר מטעמי דת אינם אוכלים בשר   )1

 .תוחלפנה מנות הבשר בדגים) שיעית

  

מזון אשר לראש ענף מפקדת בית הסוהר תעביר רשימה עדכנית   )2

 .יטפל בעניין המרת מנות הבשר לדגים

  

 פעילות חינוך  :אסירים יורשו לקיים פעולות חינוך בתנאים הבאים  .א  .21

   .הפעילות תתקיים בתא המגורים  )1

אם יימצא חומר הסתה . י ספריו ומחברותיושם האסיר יירשם על גב  )2

יוחרם כל חומר לימודיו ותופסק הפעילות הלימודית לכל , בהם

 .הקבוצה
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, בתנאי שיגור באותו אגף, אסיר יורשה לשמש כמורה לקבוצת אסירים  .ב  

ידי מפקד בית -ידי קצין המודיעין ואושר לכך על-לאחר שנבדק על

 .הסוהר

  

ע פעילות יצירתית ולמסור לבני משפחותיהם בעת אסירים יורשו לבצ  .ג  

יצירות אמנות  " – 04.50.01צ "הביקור יצירות שיצרו בהתאם לפקנ

   .20 – 2056   תקון  חטיבתונוהל" הנוצרות על ידי אסירים 

                 

  

ידי מפקדת בית -תופעל ספרייה באגפים באחריות אסיר ספרן שייקבע על  .ד  

  .הסוהר

  

 – 04.50.00צ "אסירים יורשו לקבל ספרים וכתבי עת לפי כללי פקנ  .ה  

 ".כתבי עת ומשחקי חברה לאסירים, ספרים"

  

ידי סוהרים -ייערכו ביקורות פתע בתאים והאזנת פתע לשיעורים על  .ו  

יופסקו , אם יתברר שהלימודים משמשים לצרכים שליליים. דוברי ערבית

 .מייד הלימודים

  

  העיתונים המודפסים בישראל מורשים להכנסה למתקן– עיתונים  .ז  

באשר , ) עיתונים למנויים בלבד מתוך רשימה מאושרת מראש(

ית הסוהר ב יורשו להכנסה רק לאחר בדיקת מפקד ,ל"פרסומים מחול

 ).בדיקה מודיעינית(ואישורו 

  

 החלים כלליםבכפוף ל) יה'תאוג(אסירים יורשו להיבחן בחינות בגרות .           ח

  .ס"בשב

  

אסירים יורשו ללמוד בהתכתבות במסגרת האוניברסיטה הפתוחה   .ט  

לימודי אסירים  "– 04.48.00צ "הישראלית בלבד בהתאם לכללי פקנ

 ".ביטחוניים באוניברסיטה הפתוחה

  

אסירים יורשו לקבל באמצעות ארגון הצלב האדום מכשירי ספורט   .י  

י "יתקבלו רק לאחר שעברו אישור עמכשירי הספורט .לחצרות הטיולים

 .חטיבת הביטחון

  

 לפקודה מוסמך סגן הנציב להורות בכתב 21, 20לעניין הוראות סעיפים    .יא

או תנאי הביטחון על שינוי באופן /מטעמים של תנאי מבנה בית הסוהר ו

יישומם של אותם סעיפים וזאת לפרק זמן מוגדר ובהתייחס למיתקן או 

  .לאגף מסוים
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העברת אסירים בין אגפים תאושר על ידי ועדת קבלה ושיבוץ וזאת על פי   .א  .22

יוזמת מפקדת בית הסוהר או על פי פנית האסיר בכתב לאחר שהפניה 

האסיר יהיה רשאי לפנות בבקשה . נבדקה על ידי קצין המודיעין

 חודשים מיום שיבוצו 3להעברתו בין אגפים רק לאחר שחלפו לפחות 

 .באגף

עת אסירים תנו 

 בין אגפים

העברת אסירים בין תאים באותו אגף תאושר על ידי מפקד בית הסוהר   .ב  

או סגנו על פי יוזמת בית הסוהר או על פי פנית האסיר בכתב לאחר 

  .שהפניה נבדקה על ידי קצין המודיעין

  3               האסיר יהיה רשאי לפנות בבקשה להעברתו מתא לתא רק לאחר שחלפו 

 .חודשים מיום שיבוצו בתא

  

 אסירים מאותו אגף  יורשו לצאת           :ביקור אסירים בתאים באותו אגף  .ג

  ,  וזאת למשך שעתיים ביום,  מתאם ולבקר אסירים בתאים אחרים      

  בעת הביקורים ינעלו האסירים  .        אשר ייקבעו על ידי מפקד בית הסוהר

  עיד אל   -בחגים עיד אל פיטר ו. וע במסדרון האגף      בתאם ולא יורשו לנ

 . להאריך משך הביקורת הסוהר בירשאי מפקד אדחה        

  

 טיול יומי  .ככלל תוענק לאסיר שעת טיול ביום למעט לאסיר המרצה עונש בידוד  .א  .23

 מוסמך להאריך את משך זמן הטיול היומי בהתאם ת הסוהר בימפקד .   ב  

 .יים בבית הסוהר ובכפוף להתנהגות האסיריםלתנאים הפיז

  

מפקד בית הסוהר מוסמך . תותר פעילות ספורט במהלך הטיול היומי  .ג  

 .לאשר קיום פעילות ספורט בחצר האגף בנוסף לטיול היומי

  

אסיר המסרב לצאת . אין לחייב אסיר לצאת לטיול או לפעילות ספורט  .ד  

 .לטיול יינעל בתאו

  

   . הכניסה לתאים ולמעברים תהיה סגורה-ול בעת הטי  .ה  

   .הטיול יערך בחצר האגף  .ו  

כאשר , יבוצע הטיול במספר קבוצות, אם מספרם של האסירים גדול  .ז  

 .האסירים שלא יצאו יישארו נעולים בתאיהם

  

אין , עקב השוני הפיזי של המתקנים ומצאי מוגבל של חצרות הטיול  .ח  

משך , בכל מקרה.  הטיולים בין כל המתקניםחובת אחידות של משכי

האסירים ' מס(אכלוס החצרות .  הטיול לא יפחת משעה אחת ביום

 .ת הסוהרבייהיה כפוף לשיקולי הביטחון של מפקד ) המרבי בכל חצר
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י המלצת "שהייה לבודדים בחצר הטיולים במשך כל שעות היום תותר עפ  .ט  

 מדובר באסיר אשר סיים לרצות או באםבית הסוהר רופא ואישור מפקד 

 . שנות מאסר בכפוף לבדיקת מודיעין ובטחון20

  

  .ייערך חיפוש בתאי האסירים, בעת הוצאת אסירים לטיול יומי  .י

על האסירים היוצאים לטיול היומי ייערך בידוק באמצעות שער מגנומטרי 

  .כן ייערך חיפוש מדגמי על גופם-או מגנומטר ידני כמו/ ו

 .למעט שטיחון לתפילה, ורשה הוצאת שום פריט לחצר הטיוליםלא ת .יא

  

 בעבודות ת הסוהר בימפקדת בית הסוהר תקבע אלו אסירים יועסקו ב  .א  .24

 .השונות

 תעסוקה 

אסירים המועסקים בעבודות ניקיון האגף יועסקו רק בניקיון האגף בו   .ב  

 .הם כלואים

  

   .אין להעסיק אסיר מחוץ לבית הסוהר  .ג  

מפקד בית הסוהר רשאי לאשר העסקת אסירים השפוטים למאסר   )1.    ד  

העסקת . שוהיםעולם בעבודות ניקיון ושירותים באגף שבו הם 

תותר אם האסירים ריצו ת הסוהר ביאסירים אלו בעבודות במטבח 

 . שנות מאסר והתנהגותם טובה4לפחות 

  

ינם שפוטים מפקד בית הסוהר רשאי לאשר העסקת אסירים שא  )2

אך במבנה מאובטח  בתוך , למאסר עולם בעבודות שונות מחוץ לאגף

 שנות מאסר והתנהגותם 3אם הם ריצו לפחות ,  מכלול האגפים

 .טובה

  

 העסקת אסירים במקומות עבודה רשאי לאשרמפקד בית הסוהר   )3

לאחר שקיבל חוות דעת מקצין  רק מחוץ לאגף בו הם מתגוררים 

 המודיעין יפנה לקבלת מידע אודות האסיר מקצין קצין. המודיעין

 .כ"המודיעין המחוזי ובמידת הצורך גם משב

  

   . ניתן להעסיקם רק בתוך האגף-ב "אסירים המוגדרים אסירי סג  )4

העסקת : " בנושא01 - 4016 חטיבת בטחוןהאסירים יועסקו לפי נוהל   .ה  

ידי מפקד בית - עלובהתאם לפקודת הקבע שהוכנה בנושא זה"  אסירים 

 .  ידי מפקד המחוז-הסוהר ואושרה על

  

אסירים עובדים יקבלו שכר זהה לזה של אסירים פליליים המועסקים   .ו  

 .באותו תחום תעסוקה לפי מספר שעות עבודתם
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  בהתאם    , מוצרים במרכז מכר, אסירים יהיו זכאים לרכוש כטובת הנאה.   א.  25

  . מגוון מוצרים לרכישה במרכזי מכר- 03-4021' ישות מס              לנוהל רכ

  כל הוספת מוצר חדש מחייבת אישור ועדת תנאי מחיה בראשות סגן .           ב
 .    הנציב

 מרכז מכר 

אסיר בטחוני המבקש לרכוש מוצרים שאינם נמצאים ברשימת הפריטים .  26

, הזמנה מראשי "השוטפים הנמצאים על המדף אלא פריטים הנמכרים עפ

יפנה בבקשה בכתב בה , כאשר המוצרים הינם לשימושו האישי בבית הסוהר

 .  יפורטו המוצרים אותם הוא מבקש לרכוש

הגשת בקשה  

 לרכש

בקשה לרכישת טובין לאסיר "ג טופס "        הבקשה תועבר למפקד בית הסוהר ע

 ).לפקודה' ראה נספח א" (בטחוני

  

ליום ) מינהל תמיכה לוגיסטיתי "מסוג שייקבע ע(ת  סיגריו3ס יספק "שב.  27
     : הבאיםלאסירים

  .אסירים טעוני הגנה ואסירים טעוני פיקוח, אסירי הפרדה  .א        

  .אסירים באגפי מעבר ובאגפי חקירות  .ב

מרכז "-04.32.00צ "לפקנ) 1.(ה.9סעיף (אסירים שהוכרו כאסירים נזקקים   .ג
 ." ).מכר לאסירים

 סיגריות 

פי נוהלי -תימסר הודעה למשפחת העצור על דבר מעצרו ומקום כליאתו על  .28

 . בנושאאגף האסיר

 
הודעה על מעצר 

 ומקום כליאה

.                רפואה בנושאי רפואה יחולו לגבי האסירים' כללי הפקודות ונוהלי יח    .א  .29

 .ידי יוםבבתי הסוהר הגדולים והבינוניים יופעל רופא כללי קבוע מ  

 
 רפואה

   – 04.46.00צ "ביקור רופאים פרטיים אצל אסירים יבוצע לפי כללי פקנ  .ב  

  ".ביקורי רופאים פרטיים אצל אסירים המקבלים טיפול רפואי               "

 בתדירות שלא תעלה ת הסוהר בירופאים שאושרה כניסתם יוכלו לבקר ב    

     .ר"אלא באשור קרפ, על אחת לחודש

  

ידי רופא בית -לכל אסיר תיערך אחת לשנה בדיקת רופא כללית על  .ג  

 .הסוהר

  

אסירים יקבלו ציוד אישי ופריטי סדקית בהתאם לפקודת הנציבות   .א  .30

 ".ציוד אישי לאסירים: "04.01.00

ציוד וחפצי  

 אסירים

פעמיים -סכיני גילוח שיחולקו לאסירים יהיו רק סכיני גילוח חד  .ב  

 .יה רק תמורת סכיני הגילוח הישניםוהחלפתם תה

  

' אאסירים יורשו להחזיק בתאם בחפצים פרטיים בהתאם לנספח   .ג  

     ".אחסנה ושינוע פריטי ציוד של אסירים,החזקה"– 04.33.00צ "לפקנ

  

חפצים פרטיים המתקבלים מהמשפחה ייבדקו בדיקה ביטחונית לפני   .ד  

 .הכנסתם
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החזקת  "– 04.39.00צ " בטלוויזיה לפי כללי פקנאסירים יורשו להחזיק  .ה  

 ולצפות בשידורים של ערוצים שמאושרים " י אסירים"טלוויזיה פרטית ע

התשתית ת הסוהר ביאם קיימת ב,  מעת לעתראש חטיבת בטחוןי "ע

 .התקשורתית המתאימה לכך

  

החזקת חפצים פרטיים הנה טובת הנאה הניתנת לשלילה כאשר תפקודו   .ו  

 .למעט מסמכים הדרושים לאסיר לצורך הליך משפטי, אסיר שלילישל ה

  

חילוט  "-04.19.00צ "על חפצים האסורים בהחזקה יחולו כללי פקנ  .ז  

אחסנה ושינוע ,החזקה"– 04.33.00צ " ופקנ"חפצים אסורים של אסירים

 ".פריטי ציוד של אסירים

  

י לצורך שימוש אסירים יורשו להחזיק בחפצים פרטיים ובמזון פרט  .ח  

לא תורשה אגירת ציוד ודברי מזון מעבר לכמות הצריכה . שוטף בלבד

 .השוטפת של האסירים בתא

  

אחסנה ,החזקה "– 04.33.00צ "לפקנ' אציוד אגפי הינו כמפורט בנספח   .ט  

 ".ושינוע פריטי ציוד של אסירים

  

בעת היותם ר ת הסוהביאסירים יורשו ללבוש ביגוד אזרחי שהותר בהחזקה ב  .31

 . בעת יציאתם מהאגף יחויבו האסירים בלבישת בגדי אסיר. באגף

 לבוש 

 זיהוי אסירים  . לכל אסיר יוכן כרטיס זיהוי שיכלול את פרטיו האישיים ותמונתו  .א  .32

בעת , אסיר יזוהה באמצעות תמונתו במהלך ביצוע הספירה השמית  .ב  

 .ה ובעת שחרורבעת קבלת קנטינ, ת הסוהר בייציאה מחוץ ל

  

  ספירת האסירים תבוצע בהתאם,  ספירות מידי יום3 ייערכו לפחות   .א  .33

  ".ספירת אסירים "– 04.10.00צ "               לפקנ

 ספירת אסירים 

זיהוי האסיר יבוצע , הספירה האחרונה מידי יום תכלול זיהוי שמי  .ב  

 .באמצעות תמונתו על כרטיס הזיהוי

  

בעת ביצוע הזיהוי השמי אין חובה על , ם יעמדו בעת הספירההאסירי  .ג  

 .האסירים לעמוד

  

   .בעת ספירה יש לראות את כל האסירים  .ד  

  שחרור  "- 04.25.00 שחרור אסירים יבוצע לפי הוראות פקודת הנציבות   .א  .34

 ".               אסירים

 שחרור אסירים 

 –א "תשס, רור על תנאי ממאסרהוראות השחרור המוקדם שבחוק שח  .ב  

 . יחולו על האסירים2001
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  . מפקד בית הסוהר-בבית הסוהר   .35

  . מפקד המחוז-במחוז   

 ט כליאה"רח, ט בטחון" רח– בנציבות  

  גורם ביצוע 

36.   8.4.03 ,  15.6.03 ,5.8.03 ,11.9.03 ,23.9.03 ,29.12.03 ,8.1.04 ,20.7.04 ,

12.12.04    ,22.1.06 ,10.7.06 ,14.11.06 , 7.2.07   30.10.08    

תאריכי עדכון  

  קודמים 
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  'נספח א

  

  שירות   בתי   הסוהר

  

      בית סוהר 

  

        אגף 

  

      תאריך 

  

  

  בקשה לרכישת טובין לאסיר בטחוני

  
  פרטי האסיר  .1

  

            משפחה         שם   

            .  ז. ת        ' ט

  

  
  נתוני הפריטים  .2

  

 אפיון כמות הפריט

   

   

   

  

  
  סגן בית הסוהר/אישור מפקד  .3

  

  להחזקה בידי האסיר * אסורים/הפריט נמצא ברשימת הפריטים המותרים  

  .ביצוע הרכישה* לא מאשר/מאשר  

                      הערות   

  

                    /      

      תאריך   חתימה                

  
  אישור מפקד המחוז  .4

  

  .ביצוע הרכישה* לא מאשר/מאשר  

                      הערות   

  

                    /      

      תאריך   חתימה                
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  אחראי מרכז מכר של היחידה  .5

  

           מחברה       בוצעה רכישה ביום   

      ' משלוח מס. הסחורה נבדקה כמותית ונתקבלה ת  

        תאריך          חשבונית מס 
  
  

  יחידתי מ"אג.ק  .6

  

  . בוצעה בדיקה ביטחונית לטובין  

  העברתם לאסיר* לא מאשר/מאשר  

  

                    /      

      תאריך   חתימה                
  
  
  י האסיר"אישור קבלה ע  .7

  

  .ב"חשבונית המצ/י הרשום בתעודה"עפ, מאשר קבלת הטובין דלעיל  

  
                        

      תאריך  חתימת האסיר    'ט'    מס      שם האסיר
  
  תשלום  .8

  

                    י "בוצע תשלום ע  

  

                  ) מזומן/ק'צ(פרטי התשלום   

  

  

                    /      

      תאריך   חתימה                

  

  

  

  
  רישום  .9

  

  . בוצע רישום בתיק המנהלי  

  

                    /      

      תאריך   חתימה                


